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THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 
và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển

Các rủi ro
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 20216

Tên giao dịch : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Tên tiếng Anh : PHONG PHU CORPORATION

Mã cổ phiếu : PPH

Giấy chứng nhận ĐKDN
: 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào 
ngày 20/02/2009, thay đổi lần 17 ngày 01/12/2021

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 746.708.910.000 đồng

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Số điện thoại : (028) 3514 7340

Số fax : (028) 3840 6790

Website : phongphucorp.com

Trụ sở chính
: Số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Logo

Vốn điều lệ

746.708.910.000 VNĐ
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Tiền thân của Tổng Công ty 
CP Phong Phú là Khu Kỹ nghệ 
Sicovina - Phong Phú trực 
thuộc Công ty kỹ nghệ Bông 
vải Việt Nam.
14/10/1964: Nhà máy đầu 
tiên được xây dựng.

1966 2009 2014 2017 20211964
Nhà máy đầu tiên chính thức đi 
vào hoạt động, do chính quyền 
Sài Gòn cũ trực tiếp quản lý.

Công ty chính thức hoạt 
động theo mô hình công ty 
cổ phần với số vốn điều lệ 
ban đầu là 500 tỷ đồng.

Công ty tăng vốn điều lệ lên 
hơn 733 tỷ đồng thông qua 
phát hành cổ phiếu sáp nhập 
PPF (Công ty Cổ phần Vải 
Phong Phú) và PPH (Công Ty 
Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong 
Phú) - 02 công ty con của 
Phong Phú.

Mã chứng khoán PPH của Tổng 
Công ty CP Phong Phú chính 
thức giao dịch trên thị trường 
UPCoM.

Ngày 01/12/2021, Tổng 
Công ty thay đổi giấy 
chứng nhận đăng ký kinh 
doanh lần 17.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH & ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Tính đến 31/12/2021, Tổng Công ty CP Phong Phú 
có 04 Chi nhánh hoạt động tại các tỉnh thành:
TP. Hà Nội, Nha Trang, Ninh Thuận, TP Đà Lạt - Lâm 
Đồng. Cơ sở sản xuất chính đóng tại TP Thủ Đức, TP 
Hồ Chí Minh.

• Sản xuất sợi, chỉ may, chỉ thêu, vải dệt thoi, sản xuất 
khăn, vải, sợi, quần áo, hàng may sẵn (trừ trang phục, 
trừ tẩy, nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng); 
Bao bì (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ 
sở);

• Mua bán máy móc, phụ tùng ngành dệt, may. Kinh 
doanh thiết bị văn phòng, vật liệu điện, máy móc, 
thiết bị phục vụ công nghiệp, hệ thống kiểm tra đo 
lường phục vụ công tác thí nghiệm, môi trường. Bán 
buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện, thiết bị dùng trong mạch 
điện). Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy 
nông nghiệp;

• Dịch vụ nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ;
• Chăn nuôi lợn (không hoạt động tại trụ sở);
• Trồng rừng và chăm sóc rừng;
• Khai thác và chế biến lâm sản;
• Thi công, tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống điện dân 

dụng, điện công nghiệp, điện lạnh;
• Dịch vụ ăn uống (không hoạt động ăn uống và trò 

chơi giải trí tại trụ sở);
• Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, 

phát triển nhà;
• Tư vấn, môi giới bất động sản;
• Giáo dục mầm non, tiểu học;
• Gia công cơ khí;
• Sản xuất phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa 

không khí;
• Xử lý nước thải;
• Hoạt động trang trí nội thất;
• Quảng cáo;
• Bán lẻ hàng may mặc;
• Trồng cây lấy củ có chất bột, mía, cây thuốc lá, cây 

thuốc lào, cây lấy sợi, cây có hạt chứa dầu, cây hồ 
tiêu, cây cao su, cây cà phê, cây chè; trồng rau, đậu 
các loại, cây cảnh và trồng hoa (không hoạt động tại 
trụ sở).

Thủ đô Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)

TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

Tỉnh Ninh Thuận
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng KTĐT Phòng TCKT Ngành 
sợi chỉ may

Chi nhánh 
Hà Nội

Các công ty 
liên doanh, 

liên kết

Công ty 
CP Dệt Gia 

Dụng Phong 
Phú (chiếm 

trên 50% 
vốn)Phòng ĐT 

Tài chính

Phòng 
KSNB

Phòng 
Hành chính
Tổng hợp

Ban Quản lý
Dự án

Tổ Công 
nghệ 

thông tin

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ 

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

• Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng Công ty. 
• Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản trị Tổng Công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng Công ty để quyết định, thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
• Ban kiểm soát: Là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành 

Tổng Công ty. 
• Ban Tổng Giám đốc: Là cơ quan điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty, chịu sự 

giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các 
quyền và nhiệm vụ được giao.

• Các phòng ban nghiệp vụ: Có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo 
chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

STT Tên Công ty
Vốn điều lệ

(đồng)
Ngành nghề kinh doanh

Vốn điều lệ thực 
góp (đồng)

Tỷ lệ sở 
hữu

    I.    Công ty con

1
Công Ty cổ phần Dệt Gia 
Dụng Phong Phú

160.000.000.000
Sản xuất và kinh doanh các sản 
phẩm dệt may. 144.000.000.000 90%

II Công ty liên kết

1 Công ty CP may Đà Lạt 10.577.542.764
Sản xuất, kinh doanh các sản 
phẩm dệt may, nguyên phụ liệu, 
máy móc thiết bị ngành dệt

4.231.000.000 40,00%

2
Công ty CP PT Nhà Phong 
Phú - Daewon - Thủ Đức

328.478.661.966
Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

125.190.000.000 44,02%

3 Công ty CP dệt Đông Nam 60.370.240.000
Sản xuất và kinh doanh các sản 
phẩm dệt may. 21.724.480.000 35,99%

4
Công ty TNHH Coats 
Phong Phú

225.389.712.000 Sản xuất, mua, bán bông, sơ, sợi 85.253.638.578 35,00%

5
Công ty CP Xúc tiến 
Thương mại và Đầu tư 
Phong Phú

20.000.000.000
Sản xuất, kinh doanh bông 
nguyên liệu nhập khẩu; sản xuất 
và xuất khẩu các loại khăn lông.

6.800.516.237 31,71%

6
Công ty CP dệt may Nha 
Trang

185.000.000.000
Sản xuất và kinh doanh các sản 
phẩm dệt may. 56.143.750.000 30,35%

7
Công ty CP Đầu tư Phát 
triển Nhà và Đô thị HUD Sài 
Gòn

46.500.000.000
Đầu tư, xây dựng, kinh doanh 
bất động sản. 10.000.000.000 21,51%

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trở thành doanh nghiệp kinh tế vững mạnh hàng đầu Việt 
Nam và khu vực, Phong Phú chuyên sản xuất kinh doanh 
trong lĩnh vực Dệt may góp phần nâng cao tiềm lực kinh 
tế và chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc 
cung ứng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng vượt trội 
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Nâng cao tiềm lực kinh tế và 
chất lượng cuộc sống cộng 
đồng thông qua việc cung ứng 
các sản phẩm dịch vụ có chất 
lượng vượt trội.

• Tạo ra một môi trường làm việc an toàn về mọi mặt và 
mang lại hiệu quả cao.

• Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng bằng tất cả các 
giải pháp.

• Gia tăng giá trị và lợi ích của Cán bộ công nhân viên, cổ 
đông, đối tác, khách hàng;

• Hợp tác, phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng.

Tầm nhìn

Giá trị 
cốt lõi

Sứ mệnh
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- CHIẾN LƯỢC-
Giữ vững và phát triển 02 chuỗi cung ứng Chỉ may Coats và Sản 
phẩm Gia Dụng (khăn bông và các sản phẩm tương tự).

-VỚI COATS-
• Tiếp tục phân bổ nguồn lực hợp lý cho ngành Sợi Chỉ May;
• Tích cực chủ động cùng đối tác Coats cải tiến và phát triển thêm mặt hàng mới; Đa dạng các chủng loại sợi mộc có 

giá trị cao cung cấp cho Coats;
• Giữ vững vị thế là đơn vị duy nhất tại Việt Nam cung ứng sản phẩm sợi chỉ may cho Coats Việt Nam. Phấn đấu mở 

rộng thị trường cung ứng sợi chỉ may cho Coats khu vực và toàn cầu.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 19

-VỚI GIA DỤNG-
• Phát triển mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu;
• Tiếp tục củng cố các kênh bán hàng truyền thống, phát 

triển mới các kênh bán hàng kỹ thuật số;
• Có lộ trình hợp lý hóa sản xuất theo hướng tinh gọn, phù 

hợp xu thế, đáp ứng yêu cầu nhanh và giảm chi phí sản 
xuất;

• Tập trung nghiên cứu tìm cơ hội gia nhập vào các chuỗi 
cung ứng mới để đầu tư phát triển;

• Hoàn thiện số hóa toàn bộ dữ liệu quản trị trong Tổng 
Công ty;

• Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân lao 
động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.
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PHƯƠNG HƯỚNG ĐIỀU HÀNH

Về thị trường

• Tập trung khai thác thị trường mục tiêu sẵn có, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược xuyên suốt. Tăng 
cường phát triển các thị trường mà Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh và tận dụng tối đa cơ hội tại các thị 
trường ở những quốc gia tham gia các Hiệp định thương mại với Việt Nam.

• Lấy khách hàng làm trọng tâm, xây dựng hệ thống, chuỗi hoạt động đáp ứng theo yêu cầu của chuỗi cung ứng.

Về tài chính

• Năng động, linh hoạt trong việc tìm kiếm, sử dụng những nguồn vốn vay và các chương trình thanh toán trả 
chậm liên kết với Ngân hàng có lãi suất ưu đãi cạnh tranh. Cân đối vay ngoại tệ phù hợp để tiết giảm chi phí lãi 
vay. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế sẽ cân nhắc lựa chọn các kênh huy động vốn tối ưu nhất, đảm bảo 
đủ nguồn vốn với chi phí hợp lý cho đầu tư khi thị trường phát triển mạnh.

• Hoàn thiện chương trình số hóa dữ liệu tập trung của hệ thống quản lý, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin, 
dữ liệu về tài chính, kế toán để phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản trị, điều hành của Lãnh đạo Tổng Công ty.

• Cơ cấu lại danh mục đầu tư, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bằng nhiều biện pháp như đầu tư theo 
từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu thị trường.

• Nâng cấp hệ thống kiểm soát chi phí nhằm kiểm soát tốt nhất toàn bộ chi phí hoạt động phát sinh. Ngoài ra, 
Tổng Công ty còn chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Các đơn vị, nhóm kỹ thuật chuyên gia thường 
xuyên chủ động tiếp cận kết nối thông tin với 
khách hàng nhằm phát triển mặt hàng mới, phối 
hợp thực hiện gia công kéo dài thêm công đoạn 
sản xuất chỉ may thành phẩm như nhuộm màu, 
xử lý hoàn tất, …

• Tăng cường kiểm soát các định mức: năng suất, 
chất lượng, lao động, tiêu hao nguyên - nhiên - 
vật - phụ liệu, các chi phí phát sinh khác, đầu vào, 
đầu ra, …

• Không ngừng nghiên cứu cải tiến phương pháp 
sản xuất, áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới 
như: công nghệ tách lớp hồ các loại Sợi đặc biệt 
(Tencel, PVA, Bamboo, Modal); Phân tích Sợi nền. 
Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt bằng các 
giải pháp đồng bộ, khoa học nhằm nhanh chóng 
chiếm ưu thế về khả năng cạnh tranh và ổn định 
chất lượng.

Về quản trị sản xuất

Về quản trị hệ thống thông tin

• Áp dụng đồng bộ số hóa dữ liệu quản lý vào 
quản trị toàn Tổng Công ty. Hoàn thiện hệ 
thống thông tin bằng việc đầu tư thay thế trang 
thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến có giá trị 
bảo mật cao.

• Sử dụng các phần mềm quản trị tiên tiến, rút 
ngắn thời gian, báo cáo kịp thời cho các cơ 
quan hữu quan và công tác công bố thông tin.
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Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng 
kinh tế thế giới năm 2021 là 5,9%, giảm so với mức 6% 
đưa ra trước đó. Ngoài ra, IMF cũng cho biết những đứt 
gãy trong các chuỗi cung ứng và sức ép giá đang kiềm 
chế đà phục hồi của nền kinh tế thế giới sau đại dịch 
Covid-19.
Tại Việt Nam, đợt giãn cách xã hội do làn sóng Covid-19 
lần thứ 4 đã gây ra những tác động sâu, rộng, và toàn 
diện đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Theo 
đó, tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 2,58% - ở mức thấp 
nhất lịch sử thống kê. Dù vậy, với việc tốc độ tiêm chủng 
vaccine được đẩy nhanh tại các thành phố lớn, dịch bệnh 
dần được kiểm soát vào thời điểm cuối quý III, các quy 
định giãn cách xã hội được nới lỏng, đã giúp nền kinh tế 
bắt đầu phục hồi trong quý IV/2021. 
Động lực tăng trưởng trong năm 2022 sẽ đến từ việc 
Chính phủ đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, 
tiêu dùng nội địa và hoạt động sản xuất chế biến chế tạo 
hồi phục, xuất khẩu tiếp tục được hưởng lợi nhờ lộ trình 
tham gia các hiệp định FTAs, và sự quay lại của dòng vốn 
FDI (dù chưa thể khôi phục lại hoàn toàn như mức trước 
đại dịch do tác động kéo dài của các đợt giãn cách xã hội 
trong quý 3/2021). Bên cạnh đó, gói hỗ trợ phục hồi và 
phát triển kinh tế xã hội thực hiện trong 2022-2023 quy 

mô 350.000 tỷ đồng được Chính phủ trình Quốc hội trong 
kỳ họp bất thường lần 1 Quốc hội khóa XV đã được thông 
qua sẽ là “bước đệm” phục hồi trong giai đoạn tới.
Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đặc 
biệt trong quý III, nhưng xuất khẩu hàng dệt may của 
Việt Nam đã vượt lên khó khăn, duy trì đà tăng trưởng 
tốt. Theo ước tính của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải 
quan, giá trị xuất khẩu toàn ngành cả năm ước đạt 40,9 
tỷ USD tăng 16,8% so với năm 2020, và tăng 3,4% so với 
năm 2019.
Hoạt động kinh doanh chính của PPH là sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm dệt may nên những biến động của nền 
kinh tế và sự thay đổi của các chính sách vĩ mô của Chính 
phủ đều có tác động không nhỏ tới hoạt động của Tổng 
Công ty. Vì tốc độ tăng trưởng kinh tế là công cụ quan 
trọng để Tổng Công ty dự báo các chiến lược phát triển 
cho từng thời kỳ nhất định. 
Trước bất kỳ thay đổi nào của nền kinh tế thế giới nói 
chung cũng như Việt Nam nói riêng, Ban Lãnh đạo luôn 
tiến hành phân tích, nghiên cứu và đưa ra các hành động 
cụ thể cho từng giai đoạn phát triển của Tổng Công ty. Vì 
vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm vừa 
qua luôn bám sát nhu cầu của thị trường và phù hợp với 
năng lực tài chính của PPH.

RỦI RO KINH TẾ

Ngành dệt may Việt Nam đi qua nhiều khó khăn, áp 
lực trong năm 2021 khi chi phí nguyên liệu lạm phát, 
giá cước vận chuyển tăng và tình trạng thiếu lao động 
sau thời gian giãn cách xã hội. Trong khi Việt Nam 
giảm tốc, các đối thủ cạnh tranh lại tăng trưởng tốt 
hơn như Trung Quốc (tăng 12% so với cùng kỳ), Ấn Độ 
(tăng 52% so với cùng kỳ) và Bangladesh (tăng 13% 
so với cùng kỳ).
Tín hiệu tích cực là các thị trường lớn như Mỹ, EU... đã 
mở cửa trở lại, đặc biệt là Việt Nam đã có chính sách 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị 
quyết số 128/NQ-CP. Thêm vào đó, các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới đang phát huy hiệu quả, 
các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ có thêm cơ 
hội mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, trong xu hướng 
sự dịch chuyển các đơn hàng rời khỏi Trung Quốc, 
Việt Nam trở thành nước được hưởng lợi.
Đây là rủi ro được lãnh đạo Tổng Công ty cảnh báo 
thường xuyên, theo đó, đặc biệt lưu ý các doanh 
nghiệp cùng ngành sản xuất có giá thành sản phẩm 
thấp hơn do cơ sở chi phí cơ bản rẻ hơn hoặc sản 
phẩm tốt hơn dẫn đến nguy cơ Tổng Công ty bị mất 
thị phần, khách hàng.

RỦI RO CẠNH TRANH

RỦI RO CHIẾN LƯỢC

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Dự thảo Chiến lược 
phát triển ngành dệt may giai đoạn 2021- 2030, tầm 
nhìn đến năm 2035 phải định hướng thúc đẩy đầu tư 
sản xuất nguyên, phụ liệu ngành dệt may đáp ứng yêu 
cầu về quy tắc xuất xứ của các Hiệp định thương mại 
tự do (FTA) thế hệ mới, cũng như đẩy mạnh quá trình 
nội địa hóa; đẩy mạnh chuyển từ gia công sản xuất 
sang các hình thức đòi hỏi năng lực cao hơn về quản 
lý chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, thiết kế và xây dựng 
thương hiệu. 
Để hướng tới phát triển bền vững, đồng thời nhằm đáp 
ứng yêu cầu của các thị trường lớn trên thế giới, giải 
pháp về khoa học - công nghệ nhằm xanh hóa ngành 

dệt may đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát 
triển. Ngành dệt may đang thu hút đầu tư nước ngoài 
có chọn lọc, ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ dệt 
nhuộm tiên tiến, không gây tác động xấu đến môi 
trường, kết nối với các doanh nghiệp may mặc trong 
nước, hình thành chuỗi liên kết trên toàn chuỗi giá trị...
Lãnh đạo PPH  rất thận trọng khi đưa ra các quyết định 
mang tính chủ trương, chiến lược phát triển theo định 
hướng chung của toàn ngành nhằm đảm bảo sự phát 
triển của Tổng Công ty trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh.
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Chất lượng sản phẩm thời trang của dệt may Việt 
Nam được các nhà nhập khẩu đánh giá có nhiều 
tiến bộ về kỹ thuật đường nét, giá cả phù hợp, đáp 
ứng được yêu cầu của phân khúc người tiêu dùng ở 
các thị trường xuất khẩu.
Tuy nhiên, đa phần sản phẩm mới tập trung vào 
nhóm khách hàng trung lưu và nhóm khách hàng 
có thu nhập thấp. Ðể từng bước tiếp cận được phân 
khúc khách hàng thượng lưu trên thị trường, đòi hỏi 
các doanh nghiệp cần phải cải thiện chất lượng sản 
phẩm một cách rõ rệt, có như vậy mới đứng vững 
trên thị trường trong bối cảnh hội nhập ngày càng 
sâu rộng trên khu vực và thế giới.
Thương hiệu là một lợi thế cạnh tranh của PPH, do 
đó, Tổng Công ty rất quan tâm đến việc giữ vững và 
phát triển thương hiệu.

RỦI RO CHẤT LƯỢNG VÀ THƯƠNG HIỆU

Cách mạng công nghiệp 4.0 cho phép sản xuất của 
ngành dệt may thế giới bước lên đỉnh cao mới với việc 
áp dụng tự động hoá, robot, thiết kế 3D và sử dụng 
các dữ liệu lớn. Điều này đã thúc đẩy năng suất tăng 
theo cấp số nhân, cá nhân hoá sản phẩm, giảm lao 
động, giảm tiêu hao nguyên liệu và đặc biệt là làm thay 
đổi yếu tố cạnh tranh. Trong khi đó, dệt may Việt Nam 
dù có vị trí cao trong bản đồ xuất khẩu dệt may thế 
giới nhưng trình độ công nghệ sản xuất được đánh 
giá không cao, cạnh tranh vẫn chủ yếu bằng giá nhân 
công. Vì vậy, ngành dệt may cần tích cực áp dụng các 

công nghệ mới vào hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, 
nâng cao hiệu suất và chất lượng cũng như đẩy mạnh 
giá trị cạnh tranh.
Đổi mới là cần thiết trong môi trường kinh doanh 
nhưng việc áp dụng các sáng kiến, cải tiến hoặc kết 
quả nghiên cứu… cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó bên 
cạnh việc khuyến khích phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật để nâng cao năng xuất lao động, Tổng Công ty 
luôn xem xét kỹ, cẩn trọng trước khi áp dụng sáng kiến 
cải tiến trong vận hành sản xuất kinh doanh.

RỦI RO ĐỔI MỚI

Các sản phẩm của PPH được xuất khẩu tới nhiều thị 
trường tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật 
bản, Hàn Quốc,.. nên hoạt động kinh doanh của Tổng 
Công ty chịu áp lực từ sự biến động của thị trường tài 
chính quốc tế. Năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch 
bệnh và những bất ổn về tình hình kinh tế - chính trị 
thế giới, hoạt động kinh doanh luôn phải đối diện với 
những biến động không lường như giá cả tăng giảm 
bất thường, tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm làm ảnh 
hưởng đến hiệu quả các lô hàng xuất khẩu.
Rủi ro biến động tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng đến giá 
trị của các giao dịch kinh doanh và tài sản của PPH, 
ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận trong quá 
trình hoạt động.
Nhằm hạn chế rủi ro do biến động tỷ giá gây ra, Tổng 
Công ty đã xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể, phân 
tích biến động giá để kiểm soát rủi ro ở mức thấp nhất.

RỦI RO TỶ GIÁ

RỦI RO TÍN DỤNG, LÃI SUẤT

Lãi suất cho doanh nghiệp dệt may hiện nay vẫn còn 
ở mức khá cao, khoảng 12 - 13%/năm được xem là trở 
ngại lớn đối doanh nghiệp cần vốn. Lãi suất cao có 
thể làm tăng chi phí vốn, ảnh hưởng đến mô hình kinh 
doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Ngành Dệt may đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần 
nghiên cứu ngay một số gói chính sách tín dụng, miễn 
giảm lãi suất cho vay, khoanh nợ, giãn nợ, nới lỏng các 
điều khoản trả nợ, giảm lãi suất vay, cơ cấu khoản vay, 
điều chỉnh kỳ hạn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
ngành này vượt qua giai đoạn khó khăn.
Do đó, PPH luôn chủ động liên tục cập nhật thông tin 
về thay đổi lãi suất và tỷ giá để có những quyết định 
phù hợp đối với nguồn vốn vay của Tổng Công ty.

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU

Tại Việt Nam, ngành dệt may vẫn chưa chủ động tạo được 
nguồn nguyên phụ liệu đạt chất lượng cao trong nước 
phù hợp yêu cầu sản xuất hàng xuất khẩu mà phụ thuộc 
lớn vào nhập khẩu (khoảng 60-70%), chủ yếu nhập khẩu 
nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc, Đài Loan và 
Hàn Quốc. Ngành dệt may Việt Nam hiện nay đang phải 
nhập khẩu 90% bông nguyên liệu, 100% nhu cầu xơ sợi 
tổng hợp, 50% nhu cầu sợi bông và 80% vải khổ rộng. Các 
công ty trong ngành chủ yếu tham gia vào công đoạn gia 
công trong chuỗi giá trị và rất nhạy cảm với biến động giá 
nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi 
sản xuất.
Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt may, nguyên vật 
liệu chính của Tổng Công ty trong sản xuất sợi chỉ may và 
khăn bông là Sợi filament, bông, Xơ Polyester, nên biến 
động về giá cả nguyên vật liệu sẽ tác động trực tiếp đến 
doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty. Giá sợi toàn cầu 
đã đạt đỉnh vào quý III/2021 khi giá sợi polyester và bông 
tăng khoảng 30% -50% so với cùng kỳ, do giá bông và dầu 
tăng vọt.
Do đó, Ban Lãnh đạo PPH luôn tiến hành phân tích, nghiên 
cứu và đưa ra các hành động cụ thể cho rủi ro về giá 
nguyên vật liệu để tránh doanh nghiệp không đạt được 
mục tiêu kinh doanh.

Các yếu tố thiên tai như đại dịch, cháy rừng, hay lũ lụt xảy 
ra trong những năm gần đây ảnh hưởng rất lớn tới hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm khả năng 
sản xuất và dịch vụ. Để hạn chế rủi ro do những tác động 
không thể dự báo trước, doanh nghiệp đề ra các phương 
án cụ thể, thành lập các đội ứng phó khẩn cấp, và tổ chức 
diễn tập. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng thực hiện mua bảo 
hiểm thiên tai để hạn chế rủi ro và tạo điều kiện cho Tổng 
Công ty phục hồi sau thiệt hại.

RỦI RO KHÁC



TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Chính sách với người lao động

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 (HỢP NHẤT)
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt Chỉ tiêu
Thực hiện 
năm 2020

Kế hoạch năm 
2021

Thực hiện 
năm 2021

% Thực hiện 
2021/ Kế hoạch 

2021

1 Tổng doanh thu 2.464,7 2.220,0 2.072,7 93,4%

2 Lợi nhuận trước thuế 285,6 300,0 381,7 127,2%

3 Lợi nhuận sau thuế 283,4 298,0 380,2 127,6%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 (TỔNG CÔNG TY MẸ)

Stt Chỉ tiêu
Thực hiện 
năm 2020

Kế hoạch năm 
2021

Thực hiện 
năm 2021

% Thực hiện 2021/ 
Kế hoạch 2021

1 Tổng doanh thu 1.906,8       1.260,0   1.376,6 109,3%

2 Lợi nhuận trước thuế 205,8          250,0        261,6 104,6%

3 Lợi nhuận sau thuế 205,4          250,0        261,6 104,6%

4 Tỷ lệ chia cổ tức 18% 15% - 18% 20% 111,1%

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Trong nửa đầu năm 2021, năng lực sản xuất ngành dệt 
may Việt Nam nói chung và Tổng Công ty CP Phong Phú 
nói riêng được ổn định nhờ dịch bệnh giai đoạn này được 
kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được 
duy trì và nguồn cung nguyên phụ liệu ổn định. Do đó, 
trong 6 tháng đầu năm 2021 hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng Công ty đạt được hiệu quả tốt hơn so với 
cùng kì 2020. Sang đến quý 3/2021, dịch bệnh bùng phát 
mạnh tại các địa phương phía Nam (chiếm 60% năng lực 
sản xuất của ngành) giãn cách xã hội trong giai đoạn này 
đã gây gián đoạn sản xuất cho các doanh nghiệp ngành 
dệt may. Trong đó, các doanh nghiệp cắt may chịu tác 
động nặng nề nhất, do những doanh nghiệp này sử dụng 
nhiều lao động trong sản xuất, bên cạnh đó còn phải chịu 
thêm các chi phí xét nghiệm, quản lý. Đến quý 4/2021, 
sản xuất của ngành đã có sự hồi phục và tăng trưởng tốt, 
nhờ chính sách chống dịch mới đã tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp nói chung và PPH nói riêng nối lại sản xuất 
nhanh chóng. 
Đại dịch Covid-19 là một cuộc khủng hoảng chưa có tiền 
lệ trong suốt thời kỳ hình thành và phát triển tới nay của 
Phong Phú. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng 
Công ty trong năm 2021 có lúc tưởng chừng hoàn toàn 
đình trệ, lao động chỉ huy động được hơn 50% vì qui định 
cách ly phong tỏa của từng địa phương; chi phí sản xuất, 
chi phí lao động (đặc biệt là chi phí duy trì lao động “3 tại 
chỗ”), chi phí vận chuyển, lưu kho, … tăng rất cao ngoài 
kế hoạch ước tính; giao thông bị trở ngại vì các qui định 
phòng dịch, khan hiếm container, phương tiện vận chuyển, 
…tiến độ giao hàng bị trễ từ 7 ngày đến 10 ngày do không 
book được cont và tàu khiến thị trường xuất khẩu giảm 
mạnh, tổng đơn hàng bị giảm khoảng 42% so với năm 
2020. Trước những khó khăn đó, kết quả sản xuất kinh 
doanh đạt được trong năm 2021 là rất đáng khích lệ.
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DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH ( tính đến 31/12/2021)

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu & 
đại diện sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 (Ông) Dương Khuê Tổng Giám đốc 166.494 0,22%

2 (Ông) Nguyễn Văn Nhiệm Giám đốc điều hành 70.000 0,09%

3 (Ông) Lý Anh Tài Giám đốc điều hành 62.507 0,08%

4 (Ông) Đoàn Kiên Giám đốc điều hành - -

5 (Bà) Trương Thị Ngọc Phượng
Giám đốc tài chính/Kế toán 

Trưởng
89.665 0,12%

DANH SÁCH THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

Ngày 01/04/2021: HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú bổ nhiệm ông Đoàn Kiên - giữ chức vụ Giám đốc 
Điều hành.
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LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông DƯƠNG KHUÊ
Ủy viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN VĂN NHIỆM
Giám đốc điều hành

Ông LÝ ANH TÀI

Giám đốc điều hành

Ông ĐOÀN KIÊN

Giám đốc điều hành

Bà TRƯƠNG THỊ NGỌC PHƯỢNG
Giám đốc Tài chính 

kiêm Kế toán trưởng

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ông Khuê là nhà quản lý doanh 
nghiệp thành công trong ngành 
dệt may. Với trình độ chuyên môn 
là Kỹ sư Công nghệ sợi, Ông giữ 
chức vụ Tổng Giám đốc tại nhiều 
Tổng Công ty Dệt May từ năm 
2006 đến nay. Ông Khuê là người 
có nhiều kinh nghiệm trong quản 
lý, điều hành doanh nghiệp. Hiện 
nay, Ông Khuê là Ủy viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công 
ty CP Phong Phú.

Ông Nhiệm tốt nghiệp Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh, CĐ Cơ khí. 
Ông làm việc tại Phong Phú từ 
1989 đến nay và có nhiều đóng 
góp vào sự thành công của Phong 
Phú. Hiện nay, Ông giữ chức vụ 
Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt 
Gia dụng Phong Phú kiêm Giám 
đốc điều hành Tổng Công ty CP 
Phong Phú.

Ông Tài được bổ nhiệm chức 
vụ Giám đốc điều hành tại Tổng 
Công ty CP Phong Phú từ năm 
2014 đến nay. Ông tốt nghiệp 
bằng Thạc Sĩ QTKD, Kỹ Sư Cơ 
Khí Chế tạo máy. Ông Tài có 
nhiều kinh nghiệm trong quản 
lý, điều hành doanh nghiệp và 
cũng đã gắn bó với Phong Phú 
từ năm 1996 đến nay.

Ông Kiên được bổ nhiệm chức vụ 
Giám đốc điều hành Tổng Công ty 
CP Phong Phú từ tháng 04/2021. 
Ông có bằng thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh (EM-BA), Kỹ sư Dệt. Ông 
Kiên có kinh nghiệm nhiều năm 
làm việc trong ngành Dệt may.

Bà Phượng có nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực Tài chính 
kế toán. Bà đã làm việc tại Tổng 
Công ty CP Phong Phú từ năm 
1996 đến nay. Với trình độ chuyên 
môn là Thạc Sĩ QTKD Thực 
Nghiệm (EMBA), Cử Nhân Kinh 
Tế-Tài Chính, hiện nay bà đang giữ 
chức vụ Giám đốc tài chính kiêm 
Kế toán trưởng Tổng Công ty CP 
Phong Phú.
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 437 100,00%

1 Trình độ đại học, trên đại học 48 10,98%

2 Trình độ cao đẳng 27 6,18%

3 Trình độ trung cấp 52 11,90%

4 Công nhân kỹ thuật 30 6,86%

5 Lao động phổ thông 280 64,07%

B Theo đối tượng lao động 437 100,00%

1 Lao động trực tiếp 236 54,00%

2 Lao động gián tiếp 201 46,00%

C Theo tính chất hợp đồng lao động 437 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn 325 74,37%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0 0,00%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 102 23,34%

D Theo cấp quản lý 437 100,00%

1 Quản lý cấp cao 6 1,37%

2 Quản lý cấp trung 20 4,58%

3 Quản lý cấp chi nhánh 361 82,61%

4 Chuyên viên, nhân viên 50 11,44%

E Theo độ tuổi 437 100,00%

1 Từ 18 đến 25 tuổi 49 11,21%

2 Từ 26 đến 35 tuổi 119 27,23%

3 Từ 36 đến 45 tuổi 145 33,18%

4 Trên 45 tuổi 124 28,38%

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 519 437

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng)

8.610.000 9.740.000

Tại ngày 31/12/2021

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Về tuyển dụng

Vấn đề tuyển dụng được PPH triển khai theo nguyên tắc 
công bằng - minh bạch, mọi thông tin đăng tuyển đều được 
đăng tải công khai trên website chính thức của Tổng Công 
ty (phongphucorp.com). Tùy thuộc vào từng vị trí tuyển dụng 
đặc thù, Tổng Công ty có những quy định cụ thể liên quan 
đến trình độ học vấn, kinh nghiệm cũng như những kỹ năng, 
phẩm chất khác nhau. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng đăng 
tải công khai các thông tin liên quan đến mô tả công việc, 
cũng như những quyền lợi mà ứng viên có được nhằm tìm 
kiếm những ứng cử viên phù hợp, gắn bó lâu dài với Tổng 
Công ty.

Về đào tạo

Nhận thức được vai trò quan trọng của người lao động trong 
tiến trình phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may - ngành nghề 
đòi hỏi mức thâm dụng lao động lớn, Tổng Công ty Cổ phần 
Phong Phú đặt công tác đào tạo lên hàng đầu. Theo đó, 
Công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nội bộ nhằm 
bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cũng như tay nghề 
của người lao động. Hướng dẫn người lao động sử dụng, vận 
hành các loại máy móc, thiết bị để phục vụ cho hoạt động 
sản xuất của Tổng Công ty.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Về môi trường làm việc

• Đề ra những mục tiêu rõ ràng về th ời gian và điều kiện làm việc, đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho ngư ời lao động. 
Đảm bảo tốt việc chi trả lương, nâng lương cho ngư ời lao động; tổ chức các bữa ăn nhẹ trong ca làm việc, đảm bảo 
sức khỏe cho người lao động. 

• Tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nhiệp, ... cho người lao động theo đúng quy định của 
pháp luật; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được thực hiện đầy đủ và minh bạch. 

• Công ty hướng tới xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện nhưng không kém phần chuyên nghiệp. 
Ngoài giờ làm việc, Tổng Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động thể dục thể thao nhằm giải tỏa 
căng thẳng cho người lao động, hướng tới những giờ làm việc hiệu quả và năng suất hơn. 

• Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng trong năm 2021, Tổng Công ty chủ động bố trí, sắp xếp nơi 
ăn, chốn ở cho người lao động tại Tổng Công ty; thực hiện tốt phương án 3 tại chỗ; nghiêm túc chấp hành các quy 
định giãn cách của Chính phủ.

Về lương, thưởng, phúc lợi và đãi ngộ

Người lao động được ký kết hợp đồng theo đúng quy định 
của Pháp luật. Định kỳ hàng tháng, người lao động được 
nhận tiền lương theo tiêu chuẩn chấm công của Tổng 
Công ty, phù hợp với kết quả lao động đạt được. Chính 
sách thưởng của Tổng Công ty bao gồm: thưởng định kỳ 
(quý, năm) và thưởng đột xuất. Chính sách thưởng định 
kỳ được thực hiện vào cuối chu kỳ tài chính, mức thưởng 
phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty và 
kết quả đóng góp của người lao động nhưng không ít 
hơn 01 tháng lương. Chính sách thưởng đột xuất được 
thực hiện kịp thời nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức 
có thành tích xuất sắc, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nổi 
bật, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng Công ty.  
Tổng Công ty thường xuyên tổ chức thăm khám sức khỏe 
định kỳ cho toàn bộ lao động và khám sức khỏe cho người 
lao động làm công việc nặng nhọc độc hại. Đặc biệt, trong 
năm 2021, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Tổng Công 
ty CP Phong Phú đã tổ chức thăm hỏi và tặng 250 phần quà 
gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động gặp 
khó khăn, người lao động đang ở trọ và có con nhỏ… với 
tổng giá trị quà tặng gần 200.000.000 đồng (hai trăm triệu).
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Năm 2021, công ty đã hoàn tất dự án đầu tư thay mới 16.000 cọc sợi có linkconer thiết bị đồng bộ tự động hóa cao, với 
tổng mức đầu tư 102 tỷ, dự án góp phần tiết giảm chi phí sản xuất 2.500đ/1kg sợi cotton 20/1 CD.

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN
Không có

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

STT Tên doanh nghiệp
Chỉ tiêu

Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận/vốn

1
Công Ty CP Dệt Gia 
Dụng Phong Phú

958,90 22,03 20,54 12,8%

2 Công ty CP May Đà Lạt 48,35 0,36 0,36 3,4%

3
Công ty CP PT Nhà 
Phong Phú - Daewon - 
Thủ Đức

97,66 -47,54 -48,84 -14,9%

4
Công ty CP Dệt Đông 
Nam

301,34 7,09 5,14 8,5%

5
Công ty TNHH Coats 
Phong Phú

4.529,17          1.545,54       1.235,33 387,3%

6
Công ty CP Xúc tiến 
Thương mại và Đầu tư 
Phong Phú

0,00 -4,06 -4,06 -20,3%

7
Công ty CP Dệt May 
Nha Trang

640,18 2,28 2,08 1,1%

8
Công ty CP ĐT PT Nhà 
và Đô thị HUD Sài Gòn

18,00 0,08 0,07 0,1%

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu – Hợp nhất Năm 2020 Năm 2021 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 3.780,2 3.728,3 -1,4%

Doanh thu thuần 2.099,1 1.652,1 -21,3%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 297,1 412,5 +38,9%

Lợi nhuận khác (11,5) (30,9) +169,2%

Lợi nhuận trước thuế 285,6 381,7 +33,6%

Lợi nhuận sau thuế 283,4 380,2 +34,1%

Thuế và các khoản phải nộp/ Lợi nhuận sau thuế 45,1% 12,7% -71,9%

Chỉ tiêu – Tại công ty mẹ Năm 2020 Năm 2021 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản 3.097,7 3.000,1 -3,2%

Doanh thu thuần 1.582,0 1.056,5 -33,2%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 217,0 292,3 +34,7%

Lợi nhuận khác (11,2) (30,7) +173,3%

Lợi nhuận trước thuế 205,8 261,6 +27,1%

Lợi nhuận sau thuế 205,4 261,6 +27,3%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 65,4% 57,1% -12,7%

Thuế và các khoản phải nộp/ Lợi nhuận sau thuế 54,9% 16,9% -69,2%
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu – Hợp nhất ĐVT Năm 2020 Năm 2021

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần               1,40              1,55 

Hệ số thanh toán nhanh: Lần               0,92              1,01 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản %               0,57              0,50 

Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu %               1,32              1,02 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

Vòng quay hàng tồn kho Vòng               2,43              2,59 

Vòng quay tổng tài sản Vòng               0,50              0,44 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 13,5% 23,0%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) % 17,4% 20,6%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 7,5% 10,2%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 14,2% 25,0%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Chỉ tiêu – Tại Công ty mẹ ĐVT Năm 2020 Năm 2021

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,57 1,87

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,36 1,49

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 0,53 0,48

Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu % 1,11 0,91

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 3,92 4,77

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,46 0,35

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 13,0% 24,8%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) % 14,0% 16,7%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 6,6% 8,7%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 13,7% 27,7%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 43

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202142

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Các hệ số thanh toán của Tổng Công ty đều tăng 
trong năm 2021. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn 
tăng 0,15 lần lên mức 1,55 lần năm 2021. Hệ số thanh 
toán nhanh tăng từ mức 0,92 lần năm 2020 lên mức 
1,01 lần năm 2021. 
Nguyên nhân của sự thay đổi này xuất phát từ khoản 
mục nợ ngắn hạn giảm từ 1.120,2 tỷ xuống còn 953,1 
tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất là vay và nợ thuê 
tài chính giảm 259,4 tỷ đồng. Trong năm, các khoản 
vay ngắn hạn của các Ngân hàng với mục đích bổ 
sung vốn lưu động, thanh toán chi phí và bảo lãnh 
phát hành đã được Tổng Công ty đã tất toán một 
phần. Ngoài ra, tài sản ngắn hạn và hàng tồn kho đã 
biến động giảm nhẹ so với cuối năm 2020.
Hai chỉ số trên thể hiện khả năng thanh toán của Công 
ty ổn định nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả, dòng 
tiền từ hoạt động kinh doanh được củng cố qua hằng 
năm, đảm bảo khả năng trả các món nợ khi tới hạn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hai chỉ số về cơ cấu vốn có chuyển biến tích cực 
hơn so với năm 2020, được đánh giá là tỷ lệ an toàn 
đối với các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài việc 
tổng nợ của Tổng Công ty đã giảm hơn 269,9 tỷ 
đồng thì vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 
đã tăng hơn 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều 
này làm giảm hệ số nợ/tổng tài sản từ 0,57 lần năm 
2020 xuống 0,5 lần năm 2021. Bên cạnh đó tổng 
tài sản giảm nhẹ so với cuối năm 2020 khi đạt mức 
3.728,3 tỷ đồng và Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu  đạt 
1,02 lần trong năm 2021.
Nhìn chung, Công ty đã sử dụng nợ một cách thận 
trọng và hợp lý giúp duy trì được các chỉ tiêu về cơ 
cấu vốn ở mức ổn định, đảm bảo cho tình hình tài 
chính lành mạnh, duy trì mức rủi ro thấp, tạo điều 
kiện cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu.
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của PPH trong năm 2021 là ghi nhận lợi nhuận sau 
thuế đạt 381,6 tỷ đồng, tương ứng mức tăng mạnh 
33,63% so với năm 2020. Toàn bộ các hệ số về khả 
năng sinh lời của Công ty đều gia tăng rõ rệt so với 
năm 2020, nhờ vào việc cắt giảm các chi phí, đặc 
biệt là ghi nhận giảm từ giá vốn hàng bán và chi phí 
tài chính. Kết thúc năm 2021, các chỉ số ROS, ROE, 
ROA của PPH lần lượt đạt 23,0%, 20,6%, 10,2% và 
đều tăng so với năm trước.
Ngoài ra, hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/
doanh thu thuần của Tổng Công ty cũng tăng từ 
14,2% lên 25%. Điều đó cho thấy PPH đã có một 
năm tuy gặp nhiều khó khăn trong mở rộng doanh 
thu nhưng vẫn đạt được khả năng sinh lời ấn tượng, 
góp phần gia tăng uy tín doanh nghiệp.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

PPH là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong ngành dệt may với sản phẩm chủ 
lực là sợi chỉ may và khăn bông các loại, bởi 
vậy hàng tồn kho của Tổng Công ty là rất lớn 
nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 
liên tục. Thời điểm cuối năm 2021, hàng tồn kho 
của Tổng Công ty đạt mức hơn 516,1 tỷ đồng, 
tương ứng mức giảm nhẹ hơn 4% so với cùng kỳ. 
Vòng quay hàng tồn kho năm 2021 là 2,59 vòng. 
Khi tình hình dịch Covid-19 đang dần được kiểm 
soát, hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn sẽ 
giúp vòng quay hàng tồn kho của Tổng Công ty 
tăng trong tương lai.
Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản năm 2021 
của PPH đạt 0,44 vòng. Nguyên nhân là do 
doanh thu của Tổng Công ty giảm mạnh hơn 
446,9 tỷ đồng, từ  2.099,1 tỷ đồng năm 2020 
xuống mức 1.652,1 tỷ đồng năm 2021. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Tổng số cổ phiếu đã phát hành
74.670.891 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ
0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
74.670.891 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần
10.000 đồng/ cổ phiếu

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

CỔ 
PHẦN

STT Loại cổ đông
Số cổ 
đông

Số cổ phần (cổ phần) Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 2.134 74.636.641 746.366.410.000 99,95%

1 Cá nhân 2116 19.084.309 190.843.090.000 25,56%

2 Tổ chức 18 55.552.332 555.523.320.000 74,40%

II Cổ đông nước ngoài 9 34.250 342.500.000 0,05%

1 Cá nhân 8 33.450 334.500.000 0,04%

2 Tổ chức 1 800 8.000.000 0,00%

Tổng cộng (I+II) 2.143 74.670.891 746.708.910.000 100,00%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
Tại thời điểm 31/12/2021

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ  CỦA CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 45

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA: 49%

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Không có.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Không có.

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC

Không có.
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QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Trong năm 2021, tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và tỉ lệ phần trăm 
nguyên vật liệu được tái chế sử dụng như sau:

Stt Hạng mục ĐVT Tổng số lượng
Số lượng 

tái sử dụng 
sử dụng

Số lượng 
vật liệu tái 

chế

% Tái sử 
dụng (tái 

chế)

I Vật liệu     12.293.879         58.040                  -   0,5%

1  Bao PP Cái            4.800     0,0%

 2 Thùng carton Cái          46.935     0,0%

 3 Tấm lót thùng Cái          46.932     0,0%

4  Tấm lót 13 lớp KT 780 x 1092mm Tấm        102.375         58.040   56,7%

5  Tem sợi Cái     6.695.500     0,0%

6  Bao xốp Kg          10.841     0,0%

7  Cone giấy Cái          47.330     0,0%

8  Cone nhựa Cái          15.000     0,0%

9  Đai nẹp thùng Kg            3.430     0,0%

10  Dây nylon Kg                 10     0,0%

11  Lõi nhựa nhuộm sợi Cái     5.320.200     0,0%

12  Màng PE 500 mm 16kg/cuộn Cuộn               526     0,0%

II Nguyên liệu       6.171.338                 -         788.602 12,8%

1 Xơ Polyester Kg     4.024.981         173.850 4,3%

2 Sợi filament Kg     2.146.357         614.752 28,6%

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp là điện.
Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử 
dụng năng lượng hiệu quả: Thay đèn Led, sử dụng biến 
tần cho các hệ thống điều không, thay thế chiler công 
nghệ mới.
Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:
• Thay đèn led;
• Sử dụng các invester (biến tần) cho các hệ thống 

điều không;
• Thay thế chiler điện công nghệ mới.

TIÊU THỤ NƯỚC

Do đặc thù của ngành nên PPH  sử dụng một số lượng 
lớn nước để phục vụ hoạt động sản xuất sợi chỉ may và 
khăn bông các loại, Tổng Công ty tiến hành quy trình tái 
chế và xử lý nước thải đúng quy định, không gây ảnh 
hưởng xấu tới môi trường xung quanh.
Nước ngầm và nước thủy cục do Công ty cấp nước Thủ 
Đức cung cấp.
Lượng nước sử dụng: Tổng lượng nước sử dụng trong 
năm 2021 là 422.821 m3 (Trung bình là 1.489m3/ngày).
Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử 
dụng: Lượng nước tái chế sử dụng trong năm 2021 là 
20.450 m3, tương ứng tỷ lệ 5%.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tổng Công ty luôn tuân thủ pháp luật và các quy định về bảo vệ môi trường, các đoàn thanh, kiểm tra môi 
trường thường đến kiểm tra và kết luận Tổng Công ty đã tuân thủ về bảo vệ môi trường. Tổng Công ty không 
bị xử phạt hành chính về việc vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định.
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
• Tổng số lao động đến thời điểm báo cáo: 437 người; 
• Thu nhập bình quân là 9,74 triệu đồng.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
• Người lao động được trang bị đủ đồ bảo hộ lao động, môi trường làm việc an toàn đáp ứng đúng các quy định về 

an toàn vệ sinh lao động;
• Tổng Công ty chăm lo bữa ăn giữa ca cho người lao động đầy đủ dinh dưỡng, đối với lao động nặng nhọc độc hại 

có chính sách bồi dưỡng riêng;
• Tổng Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động. Có bố trí Trạm Y tế cơ quan tại Tổng Công 

ty CP Phong Phú để thường xuyên theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người lao động;
• Trong đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (Tháng 07 - 08/2021), Tổng Công ty đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

Y tế địa phương tổ chức cho 100% người lao động được chích ngừa đủ ít nhất 02 mũi vacxin và hơn 90% người lao 
động được tiêm mũi 3 vacxin tăng cường. 

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
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Hoạt động đào tạo người lao động

Hoạt động đào tạo được Ban lãnh đạo Tổng Công ty đặc 
biệt quan tâm, vì lực lượng lao động chính là nòng cốt và 
sức khỏe của một doanh nghiệp. 
Tổng Công ty luôn chú trọng công tác thu hút nguồn nhân 
lực, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ, chuyên viên 
theo hướng chuyên nghiệp hóa và lấy hiệu quả hoàn thành 
nhiệm vụ làm thước đo bố trí sử dụng và đãi ngộ. Trong 
đó, đề cao vai trò, năng lực cá nhân; xem xét chi trả lương 
thưởng căn cứ hiệu quả, tài năng của cá nhân.
Thay đổi phương thức tuyển dụng, thu hút lao động có tay 
nghề có kỹ năng, nhiệt huyết vào làm việc tại Tổng Công ty. 
Đào tạo tay nghề người lao động đa nhiệm hơn trong dây 
chuyền sản xuất. 
Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý tinh gọn, năng 
động, hiệu quả đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành sản xuất 
kinh doanh. 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước, 
quy định của pháp luật đối với người lao động. Không 
ngừng nghiên cứu cách thức chi trả lương, thưởng 
hợp lý và công bằng cho người lao động theo cơ chế 
thị trường. Bảo đảm việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn 
định và không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho người lao động.
Tổng Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo nâng 
cao trình độ, tay nghề cho người lao động và đào tạo 
học việc cho nhân sự mới. 
Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 
hoạt động đào tạo có bị hạn chế một phần, nhưng 
vẫn được thực hiện gắn kết với hoạt động sản xuất 
thực tế tại chỗ như trau dồi bổ sung kỹ năng, kinh 
nghiệm, chuẩn chỉnh các thao tác kỹ thuật…. Tổ chức 
hoặc phối hợp với Tập đoàn Dệt May Việt Nam cử 
cán bộ tham gia học một số khóa học online cho đội 
ngũ quản lý cấp trung… 
Thông qua việc cập nhật kỹ thuật công nghệ mới, đội 
ngũ kỹ sư và chuyên gia của Tổng Công ty đã phát 
triển được một số sản phẩm công nghệ mới như sợi 
Epic…
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG, 
ĐỊA PHƯƠNG

Bên cạnh việc chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, 
Phong Phú luôn tích cực và thường xuyên tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, trao học bổng 
tiếp sức đến trường; tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” tại địa phương; Quỹ tương thân tương ái, hỗ trợ 
xây cầu tại một số địa Phương như Đức Huệ- Long An… với kinh phí 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng); 
Trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cao điểm nhất là tháng 7-8/2021, với mục tiêu chung tay cùng cộng 
đồng đẩy lùi dịch bệnh, Tổng Công ty CP Phong Phú đã tham gia hỗ trợ kinh phí mua văc xin và đồ bảo hộ phòng chống 
dịch với tổng kinh phí là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
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BÁO CÁO & ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh năm 2021

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 
chính sách - quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá liên quan đến 
trách nhiệm về môi trường và xã hội
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Những khó khăn, thách thức trong năm 2021 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tuy nhiên, bằng giải pháp đúng 
đắn và sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của 
ban lãnh đạo Tổng Công ty, cùng với sự sáng tạo, đoàn kết thống nhất trên 
dưới một lòng của toàn thể CBCNV Phong Phú là sức mạnh nội lực to lớn giúp 
Tổng Công ty vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
năm 2021.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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Ngay từ đầu năm 2021, lãnh đạo Tổng Công ty đã thông qua 
Nghị quyết quan trọng để làm cơ sở và tiền đề cho công tác 
quản lý, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 
2021 do Tập đoàn Dệt May Việt Nam giao, cụ thể:  
• Đánh giá những ưu điểm và những tồn tại trong công tác 

điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của 
năm 2021.

• Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 
năm 2021 cùng các giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh 
đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch 
của năm 2021.

• Thông qua chiến lược đầu tư phát triển đến năm 2022. 
• Chỉ đạo thường xuyên, giải quyết hiệu quả, kịp thời các 

vấn đề phát sinh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch 
bệnh với mục tiêu vừa đảm bảo phát triển ổn định trong 

tình hình khó khăn, biến động, vừa an toàn sức khỏe cho 
người lao động. 

• Chỉ đạo sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh, công 
tác đầu tư phát triển. Thường xuyên cập nhật sự thay 
đổi về năng lực cung ứng với các khách hàng, dự phòng 
phương án giảm thiểu tổn thương các chuỗi cung ứng 
đang tham gia cũng như các đối tác trực tiếp, xem đây 
chính là khả năng đơn hàng và việc làm trong tương lai 
sau đại dịch Covid-19. 

• Hoàn tất chương trình số hóa toàn bộ dữ liệu quản trị đến 
tầng thứ 3 tháp ERP, giúp nhiều công nhân được đóng 
góp trực tuyến hiệu quả; 

Công tác sản xuất kinh doanh 
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Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với kết quả sản xuất kinh doanh

Dịch Covid-19 đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề, gây 
muôn vàn khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp dệt may do có lực lượng lao động 
đông đảo, trong đó có Tổng Công ty CP Phong Phú. 
Phong phú với các nền tảng truyền thống và sự đoàn kết, 
chia sẻ trên dưới một lòng cộng với sự may mắn đã cùng 
nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Để duy trì hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong thời gian UBND 
Thành phố HCM áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/
CT-CP, Phong Phú đã lập Phương án tổ chức hoạt động 
sản xuất 3 tại chỗ, huy động được gần 50% công nhân 
lao động vừa tham gia làm việc, thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh vừa sinh hoạt nghỉ ngơi tại khu lưu trú dã 
chiến bố trí tại Tổng Công ty. Các chi phí sản xuất, chi phí 
hoạt động của doanh nghiệp cũng vì vậy mà tăng cao.  
Quí III/2021 được đánh giá là ảnh hưởng khó khăn nhất 
đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong thời gian dịch 
bệnh, các chi phí liên quan như chi phí vận chuyển, lưu 
kho, chi phí lao động, đặc biệt là lực lượng lao động 3 
tại chỗ cũng tăng cao ngoài kế hoạch khoảng 13,4 tỷ 
đồng. Cũng trong thời gian này, do ảnh hưởng bởi các 
quy định hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, tiến độ giao 
hàng không bảo đảm (thời gian bị trễ từ 7 ngày - 10 ngày 
do không book được cont và tàu) khiến đơn hàng của 

doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng giảm mạnh gây thiệt 
hại đáng kể với tổng đơn hàng bị giảm là 42% (Số lượng: 
16 cont/20’).
Trước những khó khăn đó, Tổng Công ty đã triển khai 
nhiều giải pháp thiết thực để bảo đảm không ảnh hưởng 
đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và không ảnh hưởng 
đến sức khỏe, thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, 
do phải chấp hành quy định của UBND Thành phố, nhiều 
lao động vẫn không thể đến nhà máy làm việc do khu 
vực cư trú bị phong tỏa, bản thân ngưởi lao động bị 
nhiễm Covid-19 phải điều trị … Do vậy, dù đã nỗ lực thực 
hiện nhiều giải pháp để sắp xếp việc làm và ổn định cuộc 
sống cho người lao động, vẫn còn khá nhiều lao động 
bị ảnh hưởng do phải nghỉ tạm thời. Để hỗ trợ phần nào 
cho lực lượng lao động không thể tham gia làm việc, 
Tổng Công ty đang thực hiện hỗ trợ cho mỗi lao động bị 
ảnh hưởng là ½ mức lương tối thiểu vùng/tháng. 
Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã lập danh sách lao động 
bị ảnh hưởng gửi Phòng Lao động TB-XH TP Thủ Đức để 
nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số: 68/2021/NQ-CP và 
Nghị quyết số: 09/2021/ NQ-HĐND về một số chế độ, 
chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
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Đánh giá kết quả thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”

Phương án sản xuất “3 tại chỗ” là giải pháp chỉ đáp ứng phần nào việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp nhằm hạn 
chế tối đa việc bị đứt gãy sản xuất, bị đối tác phạt hợp đồng…  Trong thời gian từ 15/7 đến hết 30/9, Phong Phú chỉ tổ 
chức sản xuất được 40% sản lượng đơn hàng nếu không cải tiến sắp xếp ca kíp.

Đa số doanh nghiệp dệt may rất đông lao động, việc tìm được mặt bằng trống để bố trí khu vực lưu trú dã chiến đủ điều 
kiện để người lao động nghỉ lại trong thời gian dài đảm bảo các yêu cầu tối thiểu như nơi ở, ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá 
nhân, quản lý an toàn, ... là vô cùng khó khăn trong điều kiện tiềm lực của doanh nghiệp còn bị hạn hẹp.

Giải pháp “3 tại chỗ” chỉ đảm bảo thực hiện trong thời gian ngắn, nếu kéo dài tâm lý người lao động vẫn sẽ bị ức chế mặc 
dù họ đã được duy trì thu nhập ổn định trong đại dịch nhưng họ vẫn canh cánh nỗi lo cho gia đình, chăm lo con cái, … 
nên tinh thần bị ảnh hưởng làm năng suất lao động cũng bị ảnh hưởng theo.

Chi phí phục vụ cho sản xuất 3 tại chỗ phát sinh rất cao (chi phí ăn uống, trang bị vật dụng, xét nghiệm, thuê nhà nghỉ, 
thuê nhà vệ sinh lưu động, phụ cấp công nhân làm 3 tại chỗ, lương tăng ca …) bình quân là 11.000.000 đồng/người/
tháng, chưa tính số tiền gần 5.000.000.000 đồng ủng hộ quỹ mua vacxin và hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid.

Các công ty liên doanh, liên kết của Phong Phú cũng chịu ảnh hưởng chung, việc sản xuất 3 tại chỗ cũng chỉ đáp ứng 
được 40% - 50% sản lượng do không đủ công nhân, trong khi đơn hàng vẫn có nhu cầu, chi phí sản xuất tăng, do vậy ảnh 
hưởng đến hiệu quả và phân chia lợi nhuận năm 2021.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu 31/12/2020 Tỷ trọng 2020 31/12/ 2021 Tỷ trọng 2021 & Thay đổi

Tài sản ngắn hạn 1.566,3 41,4% 1.479,9 39,7% -5,5%

Tài sản dài hạn 2.213,9 58,6% 2.248,3 60,3% +1,6%

Tổng tài sản 3.780,2 100,0% 3.728,2 100,0% -1,4%

Thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của PPH giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức 3.728,2 tỷ đồng. 
Trong đó, tài sản ngắn hạn vào ngày 31/12/2021 là 1.479,9 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 5,5%. Tiền và các khoản tương 
đương tiền đã giảm hơn 32,73 tỷ đồng so với cuối năm 2020, xuống mức 66,15 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã chủ động sử 
dụng nguồn vốn sẵn có cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh vay nợ và chịu áp lực lãi vay từ bên ngoài.  

Ngoài ra tài sản dài hạn của Tổng Công ty đã tăng 1,6% lên 2.248,3 tỷ đồng. Tổng Công ty ghi nhận lợi nhuận phát sinh 
sau ngày đầu tư tăng từ 139.89 tỷ đồng lên mức 246.75 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm. Điều này sẽ đem lại lợi nhuận 
cao cho Tổng Công ty và cổ đông trong tương lai.

41,40%

58,60%

Cơ ca�u tài sản 2020

Tài sản nga�n hạn Tài sản dài hạn

39,70%

60,30%

Cơ ca�u tài sản 2021

Tài sản nga�n hạn Tài sản dài hạn

ĐVT: Tỷ đồng
TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ HỢP NHẤT

Chỉ tiêu 31/12/2020 Tỷ trọng 2020 31/12/ 2021 Tỷ trọng 2021 & Thay đổi

Nợ ngắn hạn 1.120,2 52,1% 953,1 50,7% -14,9%

Nợ dài hạn 1.029,4 47,9% 926,6 49,3% -10,0%

Tổng nợ phải trả 2.149,6 100,0% 1.879,7 100,0% -12,6%

ĐVT: Tỷ đồng

Tổng nợ phải trả của PPH là 1.879,7 tỷ đồng vào ngày 31/12/2021, giảm mạnh 12,6% so với cuối năm 2020. Đây là thành 
quả đáng ghi nhận của Tổng Công ty khi đã kiểm soát tốt các khoản nợ trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh 
vẫn gặp nhiều kho khăn từ ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 

Tổng Công ty đã giảm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 36,4% so với cuối năm 2020, xuống mức 451,5 tỷ đồng. 
Điều này sẽ giúp Tổng Công ty giảm bớt áp lực lãi vay trong ngắn hạn, tránh gặp phải rủi ro về tài chính. 

Song song với đó PPH cũng đã giảm vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 101,8 tỷ đồng, giúp nợ dài hạn giảm hơn 10% 
xuống mức 926,6 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

52,10%47,90%

Cơ ca�u nợ phải trả 2020

Nợ nga�n hạn Nợ dài hạn

50,70%49,30%

Cơ ca�u nợ phải trả 2021

Nợ nga�n hạn Nợ dài hạn
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm qua, Tổng Công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách và quản 
lý, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững:
• Rà soát lại quy trình làm việc, tăng cường sự liên kết giữa các phòng ban, để phối hợp thực hiện các hoạt 

động của Tổng Công ty. 
• Cải tiến công nghệ giúp nâng cao hiệu suất công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên 

vật liệu,… đồng thời vận động nhân viên thực hành tiết kiệm điện năng trong quá trình làm việc.
• Tận dụng lợi thế về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành của đội ngũ công nhân viên, đa dạng 

hóa nguồn doanh thu, nâng cao thu nhập cho người lao động và tối ưu hóa lợi ích của nhà đầu tư.
• Tiếp cận các nguồn vay tín dụng ưu đãi để bảo đảm nguồn lực tài chính thực hiện và hoàn thành các mục 

tiêu đầu tư phát triển đề ra.
• Nghiêm túc thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với môi 

trường và cộng đồng.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Đa dạng hóa nguồn vốn, đảm 
bảo chi phí vốn ở mức thấp, cân 
đối sử dụng an toàn, hiệu quả, 
bền vững.

Nâng cao năng lực quản 
trị điều hành, tiếp cận các 
chuẩn mực quốc tế, ban 
hành các quy chế, quy trình 
rõ ràng, đảm bảo hoạt động 
sản xuất kinh doanh an toàn, 
hiệu quả, bền vững.

Về nguồn vốn

Về nguồn lực dự kiến

Về kinh doanh

Về công nghệ

Về quản trị điều hành

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng 
công tác tuyển dụng và đào tạo, nâng cao các lớp 
đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý; Xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp rõ nét, nâng cao ý thức và kỷ luật 
người lao động, tăng năng suất lao động.

Bám sát diễn biến thị trường, linh 
hoạt trong xử lý tình huống, đa dạng 
thị trường tiêu thụ và phát triển 
khách hàng.

Đối với những dây chuyền cần thay 
thế hoặc các dự án đầu tư mới, 
thực hiện đầu tư công nghệ mới, 
hiệu suất cao, sử dụng năng lượng 
thấp, tính năng tự động hóa cao.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, PPH luôn ý thức được rằng hoạt động của 
Tổng Công ty phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố tiên quyết trong chiến lực phát 
triển bền vững của Tổng Công ty. 
Trong quá trình sản xuất Tổng Công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và 
không ngừng đổi mới công nghệ, giảm thiểu các chất thải phát sinh, tạo ra những sản phẩm thân 
thiện với môi trường. Tổng Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự 
sống. Các hoạt động của Tổng Công ty không chỉ bảo đảm chất lượng sản phẩm tốt nhất mà còn 
đảm bảo vệ sinh môi trường. 
Hướng tới hình ảnh của một doanh nghiệp thân thiện với môi trường, Tổng Công ty luôn tôn trọng, 
thực hiện và cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đối với Tổng Công ty, con người là nguồn nhân lực cốt lõi vận hành bộ máy doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp muốn phát triển bền vững bên cạnh định hướng chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân 
lực chất lượng. Chính vì vậy bằng mọi nỗ lực của mình, Tổng Công ty phải tạo ra được một môi trường 
làm việc thân thiện, an toàn, không phân biệt đối xử, nơi mà mỗi cán bộ công nhân viên được phát huy 
hết năng lực, đổi mới và sáng tạo. Đồng thời, tạo ra cơ hội để cán bộ công nhân viên được thăng tiến 
một cách công bằng, đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi thỏa đáng. 

Với Tổng Công ty, đào tạo và phát triền nguồn nhân lực là sự đầu tư dài hạn, làm nền tảng cho các 
chiến lược phát triển lâu dài. Ngoài ra, Tổng Công ty luôn hướng đến việc mở rộng cơ hội để nhân viên 
thể hiện, khẳng định bản thân để vươn tới những vị trí cao hơn trong lộ trình nghề nghiệp. Các chính 
sách và quy định về thời gian làm việc và đãi ngộ của Tổng Công ty được xây dựng trên tiêu chí đảm 
bảo quyền lợi và sức khỏe cao nhất của người lao động. Về chính sách bảo đảm sức khỏe, an toàn và 
phúc lợi của người lao động, Tổng Công ty tổ chức thăm khám bệnh định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho 
toàn bộ cán bộ công nhân viên Tổng Công ty.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 67

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGIỆP ĐỐI VỚI
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, Tổng Công ty đã nhận thức được trách nhiệm của 
mình đối với cộng đồng địa phương không chỉ là những hoạt động tài trợ mà còn là ý thức việc 
bảo đảm môi trường sống sạch và an toàn, không gây nguy hại đến cộng đồng và môi trường. 

Chính vì vậy, Tổng Công ty đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp phần 
chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động thiện nguyện. 
Tổng Công ty luôn duy trì và phát triển công tác các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Nâng 
cao trách nhiệm với cộng đồng luôn là sứ mệnh mà công ty thực hiện ngay từ khi mới thành lập, 
góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại địa phương.
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BÁO CÁO & ĐÁNH GIÁ 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị 
về các mặt hoạt động của Tổng Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị 
về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng 
của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 71

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

• Các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, phần lớn đều có bằng thạc sĩ quản trị kinh 
doanh, bằng quản trị Công ty, được đào tạo đầy đủ, chuyên sâu về chuyên môn, am hiểu sâu về lĩnh vực được giao phụ trách 
và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

• Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định của 
Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng Công ty.

• Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

• Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Tổng Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu 
quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và 
các cấp quản lý cấp trung gian. 

• Đặc biệt, trong năm 2021, ngoài việc tổ chức ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên 
quán triệt việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 cho toàn thể người lao động; Phối hợp chặt chẽ với địa phương 
tổ chức tiêm đủ ít nhất 02 mũi vacxin phòng dịch cho 100% người lao động. 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC QUAN TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

• Tiếp tục đánh giá khả năng cạnh tranh dài hạn của 
Tổng Công ty trong giai đoạn 5 năm tới và tầm nhìn 10 
năm (đầu tư, thị trường, nhân lực, chế độ đãi ngộ,.v.v…).

• Hoàn thiện và ổn định nguồn nhân lực với mức độ hài 
lòng cao, xây dựng chính sách và chiến lược nhân lực 
của Tổng Công ty từ đào tạo, phát triển, đãi ngộ mang 
tính lâu dài phục vụ chiến lược phát triển của Tổng 
Công ty.

• Rà soát toàn bộ quy trình, thực hiện số hóa toàn bộ dữ 
liệu quản trị, huy động chất xám chuyên gia để giảm 
chi phí trong hoạt động của Tổng Công ty, kể cả các chi 
phí ngoài phần cứng như vận chuyển, lương vùng miền, 
thuế, lợi thế khác, ...

• Xây dựng chính sách đào tạo và giao chỉ tiêu đào tạo 
cho từng vị trí: số lượng, nội dung, ...

• Thường xuyên chủ động có kế hoạch ứng phó khi dịch 
Covid-19 bùng phát lại, đánh giá ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng 
Công ty và đề ra các giải pháp khắc phục sau khi tình 
hình dịch được kiểm soát tốt.

Với bề dày lịch sử trải qua nhiều giai đoạn phát triển 
quan trọng của đất nước từ năm 1964 đến nay, Tổng 
Công ty CP Phong Phú đang mỗi ngày khẳng định là 
một thương hiệu uy tín được biết đến nhiều trong và 
ngoài nước với các sản phẩm nổi bật trong ngành 
Dệt may.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt 
để vượt qua những khó khăn, thách thức và đưa Tổng Công ty đạt được các kết quả như sau:

• Tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.072,7 tỷ đồng.

• Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 381,7 tỷ đồng.

• Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 380,2 tỷ đồng.

• Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 dự kiến là 20%/mệnh giá CP.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều 
hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022 đảm bảo tiêu chí “đổi 
mới, hội nhập, hiệu quả và tiết kiệm” với các kế hoạch, định hướng sau:

• Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát 
hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí …

• Chỉ đạo hoàn thiện công tác tái cấu trúc hệ thống tổ chức theo định hướng và kế hoạch đã đề ra.

• Chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển của Tổng Công ty và các đơn vị thành 
viên.

• Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực sản xuất 
dệt may.

• Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng 
hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực 
cạnh tranh.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 

2.072,7 tỷ đồng
380,2 tỷ đồng 

lợi nhuận sau thuế
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Trần Quang Nghị Chủ tịch HĐQT 200.000 0,27%

2 Ông Dương Khuê Ủy viên/ Tổng Giám đốc 166.494 0,22%

3 Ông Phạm Xuân Trình Ủy viên (Không điều hành) 482.900 0,65%

4 Bà Phạm Minh Hương Ủy viên (Không điều hành) 245.655 0,33%

5 Bà Bùi Thị Thu Ủy viên (Không điều hành) 242.727 0,33%

Tính tại thời điểm 31/12/2021

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

Không có

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông TRẦN QUANG NGHỊ
Chủ tịch Hội Đồng quản trị

Với trình độ là Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh, Cử nhân Quản lý Kinh tế. Hiện 
nay. Ông Nghị là Chủ tịch HĐQT Tổng 
Công ty CP Phong Phú. Ông bắt đầu 
làm việc tại Phong Phú từ năm 1980, 
và có rất nhiều đóng góp vào những 
thành công của Tổng Công ty CP 
Phong Phú. Ông Nghị đồng thời là Phó 
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Công ty TNHH Coats Phong Phú.

Xem tại danh sách Ban điều hành 
(trang 32)

Ông DƯƠNG KHUÊ
Ủy viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà BÙI THỊ THU
Ủy viên Hội đồng quản trị 

(không điều hành)

Bà PHẠM MINH HƯƠNG
Ủy viên Hội đồng quản trị 

(không điều hành)
Gắn bó với Tổng Công ty CP Phong 
Phú từ năm 2001 đến nay, bà Phạm 
Minh Hương đã trải qua nhiều năm 
kinh nghiệm giữ các chức vụ quản 
lý điều hành tại Phong Phú và các 
doanh nghiệp dệt may. Hiện nay, 
bà là Ủy viên HĐQT Tổng Công ty 
Cổ phần Phong Phú, Bà có bằng 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và 
Thạc sĩ Tài chính.

Bà Thu là Thạc sĩ Quản trị điều 
hành. Gắn bó với Tổng Công ty CP 
Phong Phú từ năm 1979, bà Thu 
đã có nhiều năm kinh nghiệm, giữ 
nhiều vị trí quan trọng như Kế toán 
trưởng, Phó Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty CP Phong Phú. Hiện nay, 
bà là Ủy viên HĐQT Tổng Công ty 
CP Phong Phú.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Ông Trần Quang Nghị Chủ tịch HĐQT 48/48 100%

2 Ông Dương Khuê Ủy viên/ Tổng Giám đốc 48/48 100%

3 Ông Phạm Xuân Trình Ủy viên (Không điều hành) 48/48 100%

4 Bà Phạm Minh Hương Ủy viên (Không điều hành) 48/48 100%

5 Bà Bùi Thị Thu Ủy viên (Không điều hành) 48/48 100%

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Cùng với cơ quan điều hành, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Tổng Công ty và đã 
có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, tái cấu trúc hệ thống, … 
giúp cho hoạt động của Tổng Công ty được thuận lợi và hiệu quả.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Luật 
doanh nghiệp và Luật Chứng khoán nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời 
chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Tổng Công ty đạt hiệu quả và đúng định 
hướng phát triển của Hội đồng quản trị. Toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên 
Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp 
luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đoàn kết, nhất trí, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và 
quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của 
Công ty, đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm làm giảm các tác động trực tiếp và gián tiếp của đại 
dịch Covid - 19 đến thành quả hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác 
chỉ đạo và định hướng để Ban Điều hành hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao phó, 
đảm bảo sự phát triển liên tục của Công ty, vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông. Ngoài ra, công tác quản lý 
doanh nghiệp cũng được HĐQT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, các chế độ, chính sách đối 
với người lao động cũng được xem xét, đảm bảo duy trì ổn định.

Ông PHẠM XUÂN TRÌNH
Ủy viên Hội đồng quản trị 

(không điều hành)
Ông Trình được bổ nhiệm chức 
vụ Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP 
Phong Phú từ năm 2020 đến nay 
và là Bí thư Đảng ủy. Đồng thời, ông 
cũng là Giám đốc Điều hành Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam. Ông là 
Thạc sĩ quản trị điều hành, có nhiều 
năm kinh nghiệm trong quản lí, điều 
hành doanh nghiệp. Ông Trình bắt 
đầu làm việc tại Phong Phú từ năm 
1987 tại Nhà máy Dệt Phong Phú, 
đến nay là gần 35 năm  kinh nghiệm 
trong lĩnh vực dệt may,
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 43/NQ-HĐQT 27/01/2021
Thông qua hạn mức tín dụng của Tổng Công ty CP Phong Phú tại 
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

2 45A/NQ-HĐQT 28/01/2021
Thông qua hạn mức tín dụng của Tổng Công ty CP Phong Phú tại 
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

3 80B/NQ-HĐQT 01/3/2021
Thông qua hạn mức tín dụng của Tổng Công ty CP Phong Phú tại 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

4 140A/NQ/HĐQT 09/04/2021 Về việc điều chình giá trị dự toán đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất.

5 146A/NQ-HĐQT 15/4/2021 Về việc đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất.

6 160/NQ-HĐQT 23/4/2021 Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

7 203/ QĐ-HĐQT 25/5/2021 Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020.

8 207/ NQ-HĐQT 26/5/2021
Về việc ủy quyền giao dịch giữa Tổng Công ty CP Phong Phú với 
các bên liên quan theo điều 167 Luật Doanh Nghiệp và điều 291 
Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chứng khoán.

9 234/ NQ-HĐQT 16/6/2021 Về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

10 235/ NQ-HĐQT 16/6/2021 Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

11 305/QĐ-HĐQT 18/8/2021
Về công tác nhân sự đại diện vốn tại Công ty CP Phát triển nhà 
Phong Phú- Deavvon- Thủ Đức.

12 316/NQ-HĐQT 30/8/2021
Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam - CN TP.Hồ Chí Minh.

13 360/NQ-HĐQT 25/10/2021 Về việc đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất.

14 349/NQ-HĐQT 19/10/2021 Về việc cấp tín dụng tại Ngân hàng VIB.

15 361/NQ-HĐQT 25/10/2021
Về Dự án hợp tác sản xuất và tiêu thụ điện mặt trời tại Cụm CN 
Phong Phú.

16 391B/NQ-HĐQT 01/12/2021
Về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Phan Đình 
Phùng.

17 395A/NQ-HĐQT 07/12/2021

Về việc phê duyệt bổ sung tài sản thế chấp của HĐ vay vốn ADB 
giữa Tổng Công ty CP Phong Phú và Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
theo “Dự án 2- chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ 
trợ quản trị công ty”.

18 408/NQ-HĐQT 14/12/2021 Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin.

19 414/QĐ-HĐQT 24/12/2021 Về việc dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2021.
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BAN KIỂM SOÁT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Trưởng BKS 41.327 0,06%

2 Bà Trần Liên Hữu Thành viên BKS 7.561 0,01%

3 Bà Vũ Thị Thùy Dương Thành viên BKS 3.000 0,004%

Tính tại thời điểm 31/12/2021

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Không có

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà NGUYỄN THỊ MỸ LỆ
Trưởng Ban kiểm soát

Bà Lệ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Bà cũng đã gắn bó với 
Phong Phú từ năm 1997, bắt đầu từ chuyên viên kế toán, Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng 
Kiểm soát nội bộ và được tín nhiệm bầu Trưởng Ban Kiểm soát tại Tổng Công ty CP Phong 
Phú từ năm 2019. Bà tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng. Ngoài ra, bà còn có các chứng 
chỉ như Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp; Chứng chỉ Giám đốc tài chính; Thạc 
sĩ Quản trị Kinh doanh thực nghiệm (EMBA); Chứng chỉ quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ. 

Bà TRẦN LIÊN HỮU
Thành viên Ban kiểm soát

Bà VŨ THỊ THÙY DƯƠNG
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Hữu trở thành Thành viên Ban kiểm soát  
của Tổng Công ty CP Phong Phút từ năm 
2015. Bà cũng từng là kế toán  tại Phong Phú 
nhiều năm. Bà giữ chức vụ Thành viên HĐQT 
kiêm trợ lý Tổng giám đốc tại Công ty CP Dệt 
Đông Nam. Bà có hơn 25 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 
Bà có bằng Cử nhân kinh tế - Tài chính kế 
toán các ngành sản xuất; Cử nhân kinh tế - 
Tài chính kế toán; Cử nhân kinh tế - Quản trị 
Kinh doanh; Chứng chỉ Giám đốc Điều hành.

Bà Dương tốt nghiệp bằng Cử nhân kinh tế. 
Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành 
Tài chính- Kế toán. Từ năm 2011 đến nay, 
Bà Dương giữ các chức vụ như Phó Ban Tài 
chính Kế toán, Phó Chánh VP HĐQT Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam, Thành viên Ban kiểm soát 
Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú. Trước đó, 
bà từng là kế toán viên, chuyên viên Tài chính 
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
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BAN KIỂM SOÁT

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban kiểm soát Giao dịch với công ty con và các công ty liên doanh, liên kết

STT Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ Số buối họp HĐQT 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Trưởng BKS 04/04 100%

2 Bà Trần Liên Hữu Thành viên BKS 04/04 100%

3 Bà Vũ Thị Thùy Dương Thành viên BKS 04/04 100%

Chỉ tiêu Năm 2021 (đồng)

Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú

Mua hàng hóa, nguyên liệu 131.416.469.459

Mua dịch vụ 10.479.968.265

Bán hàng hóa, thành phẩm 140.282.659.573

Cung cấp dịch vụ 65.126.210.873

Cho thuê nhà xưởng -

Bán tài sản 27.272.727

Cổ tức được chia 14.400.000.000

Lãi vay cho thuê tài sản 9.646.204.162

Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam

Thu lãi cho vay 6.793.854.795

Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang

Mua hàng hóa 59.809.170.886

Mua dịch vụ -

Bán hàng hóa, thành phẩm 20.958.623.719

Cung cấp dịch vụ 9.649.235.719

Lãi vay phải thu 2.780.776.065

Chỉ tiêu Năm 2021 (đồng)

Công ty TNHH 
Coats Phong Phú
Lợi nhuận được 
chia

233.557.335.418

Bán hàng hóa, 
thành phẩm

450.704.799.403

Cung cấp dịch vụ 12.872.372.998

Mua nguyên liệu 229.692.914.452

Hoạt động của Ban kiểm soát

• Ban kiểm soát (BKS) thường xuyên thông tin, trao 
đổi với nhau để các thành viên cùng phối hợp triển 
khai thực hiện nhiệm vụ. BKS đã tham gia đầy đủ các 
phiên hop̣ của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt 
tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và 
tham gia đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc (Ban TGĐ) Tổng Công ty trong phaṃ vi 
trách nhiệm quyền hạn của mình:

• Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện 
hành; việc triển khai thực hiện nội dung trong Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các Nghị quyết 
HĐQT đã ban hành;

• Thẩm định số liệu báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo 
tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý 
của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ 
kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời 
phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng 

của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu báo 
cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị 
do Tổng Công ty kiểm toán độc lập khuyến nghị;

• Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 
năm 2021 của Tổng Công ty;

• Thẩm định kế hoạch và thực hiện quỹ tiền lương của 
Tổng Công ty;

• Phối hợp với các Phòng ban chức năng thực hiện 
công tác kiểm soát nội bộ trong Tổng Công ty; Giám 
sát việc thực hiện các ý kiến khắc phục của các Đoàn 
thanh tra, kiểm toán, kiểm soát tại Tổng Công ty….

• Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố 
thông tin của Tổng Công ty trên Website của Tổng 
Công ty; Ủy ban chứng khoán Nhà nước ... theo các 
quy định của pháp luật, giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ 
hàng năm.

BAN KIỂM SOÁT CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong năm 2021 là 920.000.000 đồng. 

Chỉ tiêu Năm 2021 (đồng)

Cổ tức phải trả 67.335.832.800

Lãi vay phải trả 8.714.506.345

Mua nguyên vật liệu -

Chi phí dịch vụ 68.128.450

Ngoài ra, Tổng Công ty phát sinh giao dịch với Tập đoàn Dệt May Việt nam
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Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(hợp nhất)
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Ý KIẾN KIỂM TOÁN
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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